Przeciwko przemocy
"Klasowy urwis"
kółko literackie
Smutno dzisiaj w naszej klasie,
Janek mocno popchnął Kasię.
Łokieć boli, dłoń stłuczona,
czemu winna była ona.
Janek siedzi, wstydzi się,
w głowie myśli kłębią się.
Czemu znowu to zrobiłem?
Czemu jej nie przeprosiłem?
Wszyscy krzywo patrzą się,
czemu jest mi bardzo źle?
O, już wiem, naprawdę wszystko, powiem Kasi – wybacz mi.
Źle zrobiłem, już to wiem,
lecz nie gniewaj na mnie się.
Chcę być twoim przyjacielem
a nie wrogiem, uwierz mi.
W twych kłopotach i problemach
zawsze ja pomogę ci!

"Stop przemocy"
Joanna Strzelecka
Dajmy kres przemocy,
z którą stykamy się w dzień i w nocy.
Między uczniami powinno być więcej wyrozumiałości,
bo życie piękniejsze jest,
gdy jest w nim dużo miłości.
Nie rozwiązuj swoich problemów
przy użyciu agresji i siły.
Bądź spokojniejszy i dla otoczenia miły.
Zwierzaj się rodzicom, pedagogom bądź nauczycielom,
a oni ci dobrych rad udzielą.
Sam nie wymierzaj kary dokuczającemu koledze
i nie zawracaj sobie nim głowy.
Bo od tych spraw jest policja bądź dyrektor szkoły.

"O przemocy"
Iza Hanycz
Przemoc to pokazywanie swojej słabości,
odkrywanie swojej kultury w całej okazałości.
Przemoc to brak szacunku dla ludzkiego gatunku.
Przemoc to agresji wywoływanie
i brak szacunku dla bliźnich pokazywanie.
Więc jeśli człowiekiem chcesz się nazywać
odstaw bijatyki i zacznij się zachowywać,
bo na razie przykładu nie dajesz wcale,
a narodowi i swej rodzinie uprzykrzasz życie całe.
Jeśli Polakiem chcesz być prawdziwym, bądź:
miłym, grzecznym i uczciwym.
A na pewno zyskasz przyjaciół wielu,
bo będziesz godny pochwał, obywatelu.

"Prezent"
Dominika Kulbat
Każdy dla kogo ty będziesz grzeczny,
da ci prezent bajeczny,
będzie o Tobie pamiętał
w dzień zwykły, jak również i w święta.

"Przyjaciele"
Artur Patura
Lepiej mieć przyjaciół miłych,
nie używać swojej siły.
Wolę bawić się i śmiać,
niż do domu szybko gnać

"Uśmiech jest dobry na co dzień"
Kółko literackie
Zgodnie się bawić
to wielka jest sztuka,
Pamiętaj kolego to ważna nauka.
By rówieśnicy byli wokół ciebie,
myśl dobrze o innych,
bądź ich przyjacielem.
Pomagaj, gdy możesz,
pocieszaj gdy umiesz a nigdy nie zgubisz

swych przyjaciół w tłumie.

"Kajtek"
Weronika Ćwiklińska
Gdy Kajtek z kolegami w piłkę grał wesoło,
nagle złość ogromna zatańczyła wkoło.
Piłka do kolegów dwóch naraz pognała
i wybrać jednego długo nie umiała.
Całe zamieszanie nie było miłe wcale,
zabawa się skończyła a miało być wspaniale.

"Nienawiść do agresji"
Natalia Dmowska
Agresjo, nie chcemy cię w naszej szkole!
Płyń sobie hen, hen za morze!
Za morza głębokie, za morza szerokie.
I już nie wracaj we dnie i w noce.

"Nie bądź obojętny"
Małgosia Roksela
Kiedy krzywdzą kogoś,
nie stój obojętnie obok.
Głośno krzycz,
biegnij po pomoc.
Wspólnie razem
będziemy silniejsi niż przemoc.

